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Θέμα: Διαμαρτυρία για την προστατευόμενη μεταφορά τμημάτων  
             του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος 
 

 
Αξιότιμη κυρία υπουργέ, 
 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την προτεινόμενη συγχώνευση τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου και μεταφορά τους από τη Σίνδο της Θεσσαλονίκης στις Σέρρες. 
Παράλληλα για το θέμα αυτό γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών σωματείων που 
βρίσκονται στους κόλπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται 
πως το ΒΕΘ έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχοντας 
μεταξύ των σκοπών του τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα 
και ειδικότερα την εκπαίδευση των μηχανικών αυτοκίνητων στις νέες τεχνολογίες 
(ηλεκτροκίνηση). 
 
Η πρόταση για τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
(ΜΠΔ) στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία, την 
ώρα μάλιστα που δεν είναι αιτιολογημένη και προκαλεί ερωτηματικά για τη 
σκοπιμότητα της και κυρίως αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
ιδρύθηκε από συγχώνευση δυο τμημάτων - μετά από εμπεριστατωμένη έκθεση 
σκοπιμότητας βιωσιμότητας - για να καλύψει τις ανάγκες της παραγωγής και 
διοίκησης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, με πενταετές πρόγραμμα 
σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη παραγωγική ανασυγκρότηση και στην 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.  
 
Δυστυχώς με την προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, ένα διαχρονικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για τη διασύνδεση της 
παραγωγής με την εκπαίδευση, για μια ακόμη φορά δεν εισακούεται. Επιχειρήσεις 
όπως η ΕΛΒΟ, που βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου μπορούν να αποτελέσουν τους 
πλέον ενδεδειγμένους χώρους προκειμένου οι φοιτητές του ΜΠΔ να 
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή  
παρακάμπτεται. 
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Παράλληλα θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να επηρεάζεται τόσο 
αιφνιδιαστικά και αναίτια η ζωή χιλιάδων φοιτητών, των οικογενειών και των 
καθηγητών τους. Επιπρόσθετα είναι λάθος να μεταφερθούν υποδομές που έχουν 
προκύψει μετά από διαβούλευση και εκθέσεις σκοπιμότητας από τη Θεσσαλονίκη στις 
Σέρρες, όπου θα πρέπει να μελετηθεί αν μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιπλέον όγκο 
φοιτητών που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα δεν 
πρέπει να λησμονούμε πως δαπανήθηκαν χρήματα για την δημιουργία του Τμήματος  
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Σίνδο. 

Κατά συνέπεια είμαστε αντίθετοι με την όποια κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά 
και σας ζητούμε να μην προχωρήσει οποιαδήποτε κίνηση που θα οδηγούσε σε 
ενδεχόμενη διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και θα αφαιρούσε τη 
δυνατότητα στους επιχειρηματίες να συνεργαστούν με εξειδικευμένους νέους 
ανθρώπους που έχουν φοιτήσει στο εν λόγω τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας.  

Με εκτίμηση, 
Αναστάσιος Καπνοπώλης 

Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 


